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ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА
При определяне ландшафтната структура на НП Пирин се използват двете
ландшафтни класификации разработени за страната – регионална и типологична.
Съгласно картата на регионалното ландшафтно райониране на България (Петров,
1997), която отразява ландшафтно-генетичното единство, териториалната
цялостност и единството на ландшафтите, територията на НП Пирин попада в
Средноместенска ландшафтна и Пиринска ландшафтна подобласт на
Южнобългарска планинско-котловинна област.
Типологичната класификационна система на ландшафтите в България (Петров,
1997), отразяваща широчинно зоналният, меридионално секторният, височинният,
скалният и антропогенен фактор. Тя характеризира състоянието и функционирането
на ландшафтите като отворени геосистеми със специфична вътрешна структура.
Територията на НП Пирин попада в ландшафтна структура, която се характеризира с
15 групи, 8 подтипа и 5 ландшафтни типа от клас Планински ландшафти

За по-подробно характеризиране на структурата на ландшафтите от територията на
НП Пирин се прилага по-подробна система за класифициране – по вид на земно
покритие. Видът на земното покритие дава физиономията на ландшафта и е
относително траен във времето.
За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния
подход, който включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта.
•Анализът е приложен при характеризиране на компонентите, които имат значение за
формиране на ландшафтната структурата.
•Синтезът включва получаване на нова информация във вид пригоден за обособяване
на структурни ландшафтни единици от различен ранг, определяне структурата на
ландшафта и нейното картографиране – изготвяне на ландшафтна карта.
Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от
взаимодействието между природни и антропогенни фактори, т.е. определената
ландшафтна структура на парка е вторична.

Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици:
ГОРСКИ
ЛИВАДЕН
СКАЛЕН
АКВАЛЕН
АНТРОПОГЕНЕН

Ландшафт горски
Физиономичен компонент в този ландшафт е горско-дървесната растителност.
Разделя се на следните разновидности:
• Горски широколистен високостъблен ландшафт
• Горски широколистен издънков ландшафт
• Горски иглолистен ландшафт с естествен произход
• Горски иглолистен ландшафт с изкуствен произход
• Горски ландшафти на храсталачни клекови формации

Ландшафт ливаден
Към него се отнасят природно-териториални комплекси, в които отсъства дървесна
растителност. Физиономичен белег за ландшафта са ливадните тревни съобщества.
Ландшафт аквален
Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. От
разновидностите на ландшафт аквален, на територията на НП Пирин се срещат:
Аквален речен ландшафт – в структурата на речните ландшафти се включват
водосборите на реките заедно с техните притоци.
Аквален езерен ландшафт – в структурата му участват естествените езера и
мочурища.

Ландшафт скален
Скални ландшафти са формирани от открити на повърхността скали в територията
на НП Пирин. Изградени са само от един ландшафтен компонент, който е с водеща и
физиономична функция. Характеризират се с резки граници, спрямо съседните
ландшафти. Тяхната специфична форма и облик са продукт от взаимодействието
между ендогенни и екзогенни природни сили – грохоти, сипеи, скални образувания,
морени. В зависимост от произхода, химичния и минерален състав на скалите се
срещат следните разновидности на скалните ландшафти:
• Скален масивен интрузивен (гранит)
• Скален метаморфен карбонатен (мрамор, мраморизиран варовик)

Ландшафт антропогенен
В зависимост от вида на антропогенната дейност, оказала влияние за образуването
на антропогенните ландшафти, на територията на парка се срещат следните
разновидности:
• Антропогенен комуникационен ландшафт – тук се отнасят всички природотериториални комплекси, в които антропогенното въздействие се изразява в
строителство на различни категории пътища, включително полските и просеките,
както и електропроводи, паркинги, ски писти и влекове.
• Антропогенен индустриален ландшафт – кариера
• Антропогенен – към него се отнасят природо-териториални комплекси, в които
присъстват антропогенни елементи – сгради на заслони, хижи, планински вили и
бази, хотели, бунгала, селскостопански комплекси (мандри, обори и др.), дворни
места и други.

Ландшафтите на НП Пирин се отличават структурно и с височинната поясност
определяща се от надморските височини и възприетото Горско-растително
райониране за България. По този начин територията на парка се разделя на като
следните ландшафтни пояси:
• Нископланински ландшафти в пояса от 800-1500 m
• Среднопланински ландшафти в пояса от 1500-1900 m
• Горнопланински ландшафти в пояса от 1900-2200 m
• Високопланински ландшафти в пояса от 2200-2500 m
• Субалпийски ландшафти в пояса от 2500-270 m
• Алпийски ландшафти в пояса над 2700 m

ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛАНДШАФТА
Политиката по опазване на ландшафта се свежда до запазване и поддържане на
важни и характерни за територията на НП Пирин ландшафтни разновидности,
придържайки се към Конвенцията за ландшафта. Такива например са реликтните
глациални релефни форми, съобществата от бяла мура и др.
Да бъдат намалени отрицателните последици от антропогенната дейност. Степента
на уязвимост на естествените ландшафти се оценява като средна. Устойчивостта на
тяхната структура се определя от процесите на самоорганизация на ландшафта и
някои ландшафти имат възможност за самовъзстановяване.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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